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ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

สวัสดีครับ ท่านผูอ่้าน TPA News ทกุท่าน กลบั

มาพบกับคอลัมน์สนุกกับภาษา

ญีปุ่น่อกีแล้วนะครับในฉบบัเดอืนพฤศจกิายน 2019 ฉบบันีจ้ะพบกบั

ภาษาญี่ปุ่น และเกร็ดความรู้เก่ียวกับประเทศญี่ปุ่นท่ีน่าสนใจอะไร

นั้น เชิญติดตามได้เลยครับ

ขณะที่ผู้เขียนก�าลังเขียนต้นฉบับอยู่นี้เป็นช่วงกลางเดือน

ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงท่ีประเทศไทยเพิ่งจะผ่านพ้นเหตุการณ์น�้าท่วม

ใหญ่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี 

ยโสธร อ�านาจเจริญ และร้อยเอ็ด เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ส่วน

ประเทศญ่ีปุ่นเองก็เพิ่งประสบกับภัยพิบัติอีกครั้งหนึ่ง นั่นก็คือ พายุ

ไต้ฝุ่นฮากิบิสที่พัดเข้าถล่มเมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา สร้าง

ความเสียหายให้กับประเทศญี่ปุ่นเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะ 7 จังหวัด

ทางภูมิภาคโทโฮคุ 東北地方 (touhoku chihou) ภูมิภาคคันโต 関

東地方 (kanto chihou) และภูมิภาคโทไก 東海地方 (toukai chi-

hou) คอื จังหวดัมยิาง ิฟกุชุิมะ โทชิง ิอบิาราก ิไซตามะ นอิงิาตะ และ

นางาโนะ 

TPA News ฉบับนี้ผู้เขียนขอน�าเสนอค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุ

ไต้ฝุ่น และความเสียหายต่างๆ รวมถึงวิธีการรับมือของชาวญี่ปุ่นนะ

ครับ 

ค�าแรก คือ กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นจะเรียกว่า 気象庁 

(kishouchou) ถ้าจะน�ามาใช้เรียกกรมอุตุนิยมวิทยาของไทย อาจ

จะต้องปรับเล็กน้อยเป็น タイ気象局 (tai kishoukyoku) ค�าศัพท์ที่

เกีย่วข้องกบักรมอตุนุยิมวทิยา นัน่กค็อื พยากรณ์อากาศ ภาษาญีปุ่น่

เรียกว่า 天気予報 (tenki yohou) 

ค�าต่อมา คือ พายุไต้ฝุ่น ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 台風 (taifuu) 

ส�าหรับประเทศไทยจะมีค�าเรียกพายุแตกต่างกันไปตามระดับ

ความเร็วลม เช่น พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน ฯลฯ ส�าหรับพายุ

ดีเปรสชั่น ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 熱帯低気圧 (nettai teikiatsu) ส่วน

พายโุซนร้อนภาษาญีปุ่น่จะนบัรวมอยูใ่นกลุม่ของ 台風 (taifuu) การ

เรยีกพายไุต้ฝุน่ของญีปุ่น่นัน้จะไม่เรยีกเป็นชือ่เหมอืนประเทศไทย แต่

จะเรียกเป็นหมายเลขว่า 台風＿号 (taifuu __ gou) โดย 台風１

９号 (taifuu juu kyuu gou) หรือไต้ฝุ่นหมายเลข 19 เป็นพายุที่

สร้างความเสียหายใหญ่หลวงในครั้งนี้ 

เมื่อมีพายุเข้า สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือ ลมแรง 

ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 強風 (kyoufuu) และถ้ารุนแรงกว่านั้น ในระดับ

ทีส่ามารถท�าให้อาคาร สิง่ก่อสร้างต่างๆ เกิดความเสยีหายได้จะเรยีก

ว่า 暴風 (boufuu) สิ่งที่มักจะตามมาด้วยเสมอ เมื่อมีพายุเข้า นั่นก็

คือ ฝนตกหนัก ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 大雨 (oo-ame) และเมื่อฝนตก

หนกัมากๆ กจ็ะท�าให้เกดิน�า้ท่วม ภาษาญีปุ่น่เรยีกว่า 洪水 (kouzui) 

หรือถ้ารุนแรงกว่านั้นจะเรียกว่า 大洪水 (daikouzui) หรือน�้าท่วม

ใหญ่ จากแหล่งข่าวกล่าวว่า สาเหตุของน�้าท่วมนั้นก็เกิดจากการที่

ฝนตกหนักท�าให้ระดับน�้าในแม่น�้าล�าคลองสูงเกินกว่าพนังกั้นน�้าจน

เอ่อล้น หรือกระแสน�้ามีความรุนแรงจนท�าให้พนังกั้นน�้าขาดท�าให้

มวลน�้าเข้าท่วมบ้านเรือนในที่สุด

พนังกั้นน�้า ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 堤防 (teibou) 

พนังกั้นน�้าขาด ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 堤防の決壊 (teibou 

no kekkai) 

ค�าว่าน�้าในแม่น�้าเอ่อล้นเข้าท่วม ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 河川

の氾濫 (kasen no hanran) เมื่อน�้าเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน

ประชาชนก็ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ความเสยีหายท่ีเกดิจากน�า้ท่วม เรยีกว่า 浸水被害 (shinsui 

higai) 

ศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ในยามเกิดภัยพิบัติ
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ค�าว่า 浸水 (shinsui) คือ การที่น�้าไหลเข้าท่วมบ้านเรือน 

นอกจากนี้ยังมีค�าว่า 冠水 (kansui) แปลว่า น�้าที่ท่วมบน

ถนนหนทาง 

ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันว่า พายุไต้ฝุ่นฮากิบิสจะส่ง

ผลกระทบให้กบัประเทศญีปุ่น่อย่างหนกั และเมือ่พายเุข้ามาจรงิก็ได้

สร้างความเสยีหายใหญ่หลวงกว่าทีค่าดการณ์กนัเอาไว้ เนือ่งจากลม

ทีพ่ดัแรง ฝนท่ีตกหนกั น�า้เอ่อล้นเข้าท่วมอย่างเรว็ และรนุแรงกว่าใน

อดีตที่ผ่านมา ท�าให้หลายๆ ครอบครัวต้องประสบกับความสูญเสีย 

ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์

ในบ้านที่เสียหายจากน�้าท่วม หรือบ้านทั้งหลังที่ถูกน�้าพัดไป 

หรือแม้แต่สูญเสียคนในครอบครัวอันเป็นที่รัก 

จากข้อมูลล่าสุดวันที่ 16 ตุลาคม มีผู้เสียชีวิต 75 คน ได้รับ

บาดเจ็บ 344 คน สูญหาย 10 คน 

ค�าว่า ผู้เสียชีวิต ภาษาญี่ปุ่น คือ 死者 (shisha) 

ผู้ได้รับบาดเจ็บ คือ けが人 (kega-nin) 

ผู้สูญหาย คือ 行方不明者 (yukue-fumeisha) 

นอกจากนั้นยังมีผู้ที่บ้านได้รับความเสียหายหรือถูกน�้าท่วม

จนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ท�าให้ต้องอพยพไปอยู่ที่

ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยชั่วคราวอีกเป็นจ�านวนมาก 

ค�าว่าศูนย์อพยพ  คือ 避難所 (hinanjo) 

ผู้ประสบภัย คือ 被災者 (hisaisha) ซึ่ง ณ ขณะที่ผู้เขียน

เขยีนบทความนี ้ประเทศญีปุ่น่กก็�าลงัด�าเนนิการฟ้ืนฟคูวามเสยีหาย

อยู่ ซึ่งก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไร 

การฟื้นฟ ูคือ 復活 (fukkatsu) 

เป็นอย่างไรบ้างครับส�าหรับคอลัมน์สนุกกับภาษาญี่ปุ่นใน

ฉบบันี ้หวงัว่าจะได้ค�าศพัท์ทีเ่กีย่วข้องกบัน�า้ท่วมกนัไปไม่มากกน้็อย

นะครบั ส�าหรบัฉบบันีข้อลาท่านผูอ่้านไปก่อน แล้วพบกนัในฉบบัต่อ

ไปนะครับ สวัสดีครับ 
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คำ�ศัพท์ ภ�ษ�ญี่ปุ่น โรม�จิ

ภูมิภาคโทโฮคุ 東北地方 Touhoku chihou

ภูมิภาคคันโต 関東地方 Kantou chihou

ภูมิภาคโทไก 東海地方 Toukai chihou

กรมอุตุฯ 気象庁 Kishouchou

พยากรณ์อากาศ 天気予報 Tenki-yohou

พายุไต้ฝุ่น 台風 Taifuu

พายุดีเปรสชั่น 熱帯低気圧 Nettai-teikiatsu

พายุไต้ฝุ่นหมายเลข ... 台風＿号 Taifuu … gou

ลมแรง 強風 Kyoufuu

ลมกระโชก 暴風 Boufuu

ฝนตกหนัก 大雨 Ooame

น�้าท่วม 洪水 Kouzui

น�้าท่วมใหญ่ 大洪水 Daikouzui

พนังกั้นน�้า 堤防 Teibou

ขาด, พังเสียหาย 決壊 Kekkai

แม่น�้า 河川 Kasen

เอ่อล้น 氾濫 Hanran

ความเสียหายจากน�้าท่วม 浸水被害 Shinsui higai

น�้าท่วมบ้านเรือน 浸水 Shinsui 

น�้าท่วมถนน 冠水 Kansui

ผู้เสียชีวิต 死者 Shisha

ผู้ได้รับบาดเจ็บ けが人 Kega-nin

ผู้สูญหาย 行方不明者 Yukue-fumeisha

ศูนย์อพยพ 避難所 Hinanjo

ผู้ประสบภัย 被災者 Hisaisha

การฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพ 復活 Fukkatsu




